
ЬРШШ ОСУРГЕНАКАТА чума в босил®ГРАДСКА община не е

ИНЖЕКТИРАНЕТО 
ПРОДЪЛЖАВА

само в селата до Босилеград и Тлъмински район, но и в села на 
над 70Ссвине1ЮбаТСКИ КРаЙ' Дос€Га в обЩинаТа умряха или са убити

На проведеното заседание на Щаба към ОС за следене и 
осуетяване на болестта, проведено завчера, бе подчертано че всички 
предприети мерки трябва докрай да се прилагат. Очаква се инжек
тирането на свинете в общината да приключи тези дни.

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ
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Д-Р БОРИСАВ ЙОВИЧ ПОСЕТИ ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ
-

ТЕМА НА СЕДМИЦАТА

РАЗЯСНЕНИЯ ЗА КРАЙНИТЕДОКАТО ПРИСТИГНАТ 
ТИНИТЕ КАСКИ”... В качеството на член на 

Председателството 
СФРЮ и председател на 
Комитета за сътрудниче
ство с ОН през миналата 
седмица д-р Борисав Йович 
два дни прекара в Ню Йорк, 
където се срещна с челните 
функционери на Обедине
ните
вителите на необвързаните 
страни и с посланиците на 
постоянните членки на 
Съвета за сигурността, с цел 
по-добре да се разясни и раз- 
бере положението 
Югославия.

В разговорите му с 
генералния секретар на ОН 
Бутрос Гали и личния 
емисар Сайрус Венс, с раз
биране е приет основният 
му тезис, че е необходимо 
възможно по-скоро да бъдат 
изпратени умиротворител
ните сили така че да се 
обезпечи траен мир и с това 
създадат условия за водене 
на сериозни политически 
преговори за приемливи 
решения.

Констатирано е, че е пос
тигнато толерантно при
мирие на фронтовете, което 
вече трае повече от три сед
мици, и дава надежда, че 
това условие за прис
тигането на "сините каски” 
ще бъде изпълнено докрай.

Друг проблем е как 
всички страни в конфликта 
ще приемат присъствието 
на силите на Обединените 
нации. И това условие е 
изпълнено, но не докрай. 
Изявленията на челните 
хора от териториите, пред
видени да бъдат поставени 
под защита на ООН, с които 
се оспорва присъствието на 
умиротворителните сили и 
отхвърля клаузулата за 
разоръжане на местните 
военни поделения и изте

глянето на ЮНА са причи
на за съмненията на гене
ралния секретар и личния 
му емисар.

територии, че ще бъдат из
мамени. Необходимо е 
сръбите на тези територии 
да получат такива гаранции 
и от ОН.

жават мир, а политическите 
решения ще се търсят на 
Брюкселската конференция. 
Личният емисар на гене
ралния секретар Сайрус 
Ванс се наема и с възмо-

на
Оръжието мълчи и стик от даете страни на фронта в Хърватска 

Подсекретарят за умиротворителните акции на ООН Марак Гулданг 
"търчи” от едни до друг град в /бивша/ Югославия, опитвайки :. 
премахне и последните бариери пред окончателната реализация на 
плана на Сайрьс Ванс Съюзни функционери и дипломати се трудят 
да убедят световните фактори, чхято дума ”се яде” в Съвета за сигур
ност на ООН, че стационнрането на "сините каски” в захванатите от 
войната краища е залог за мирното преодоляване на тежката югос
лавска политическа и държавна криза. А обикновените хора не без 
страх се питат ще оцелее ли примирието, може ли мирът да хване 
силен корен? Във връзка с този въпрос съществуват толкова много 
вазнмнн зависимости, че едва ли може да се разбере, "кое е глава, а кое 
опашка”. Югославяннте, а особено югославските политици доказаха, 
че сами не са готови и не са способни да намерят решение за драмата, 
а сега вече и за трагедията на тукашната държава и нейните народи по 
мирен начин и затова намесата на Обединените нации /след яловите 
преговори под покровителството на Европейската общност/ и 
изпращането на умиротворителните сили на ООН в кризисните 
огнища тук се приема като единственият начин да млъкне оръжн 
за по-дълъг период и в мирна обстановка да 
решение за споровете на бившите юго-братя. 
организация "пристигна” добра воля и готовност да се окажат 
доброжелателни услуги, но ясно се подчертава, че "сините каски” ще 
дойдат в Югославия само ако предварително се осигури мир Защото 
нито една страна-членка на ООН не е готова да изпрати свои войници 
ако съществува опасност за животите им. И така - акцията на 
Обединените нации не може да започне все до като не се установи 
стабилен мир а политическите ръководства на югославските държави 
"не могат да осигурят стабилен мир все до като не дойдат умирот
ворителните сили на ООН.

Макар че петнадесетото примирие се спазва много повече от всички 
досегашни примирия, за истински мир все още. ни дума не може да 
стане. Не само сега, но и в по-дълъг период Защото за истинския мир 
са необходими предпоставки, които сега изобщо не съществуват. Тези 
предпоставки са: да се намерят такива решения за споровете в 
Югославия, от конто еднакво доволни /или поне еднакво недоволни/ 
ще бъдат всички участници в тези спорове и да се утвърдят сигурни 
и ефикасни международни механизми и гаранции за последователното 
спазване на договорените решения. Сегашното примирие само е 
политически мир, временно отказване от оръжието с умисъл, относно 
това примирие е мир, който трябва да послужи на воюващите страни 
като политическо средство в стремежа им да постигнат основните си 
цели или поне по-гол яма част от тях. Това ще реч 
драма е навлезла в етап, в който истинската или маскираната готов
ност за мир може да осъществи по-гол сми ефекти от употребата на 

ъжие. Това е почвата, на която "вирее” настоящото примирие, 
щевременно това е и надежда, че примирието има*изгледи да 

съществува поне още известно време.

се да
КАКВО ОЧАКВА 

СРЪБСКОТО 
НАСЕЛЕНИЕ В 

КРАЙНИТЕ

жността да се сюгжестира 
на Съвета за сигурността в 
текста на бъ

Гали се съгласи с това 
становище на Йович, като 
подчерта, че преди реше
нието за изпращане на 
"сините каски” на това 
трябва да

дещета 
резолюция да залегне и 
клаузулата за необ
ходимостта от защита на 
сръбския народ, от всяка 
опасност от геноцид.

нации, предста-
В с Гали иразговорите 

Йович допринесе да сеВанс
разясни този проблем. Той 
подчерта, че е необходимо 
да се убеди сръбското 
население в крайните, че

пристанат 
ръководителите в крайните, 
където ще бъдат раз
поредени мировите сили.

в
ЩЕТНИ

последици на
ИЗЯВЛЕНИЯТА ОТ 

ЗАГРЕБедо
скЬ Същият въпрос домини

раше и в разговорите Йович 
- Ванс. Личният емисар на 
Бутрос Гали добронамерно 
прие обясненията на Йович 
за сегашната обстановка и 
изрази удоволствие поради 
поддържането на прими
рието. Но, Ванс повтори, че 
най-спешно трябва да се 
реши проблемът с отпора на 
челниците в крайните, 
които не приемат плана на 
ОН, защото без това 
Съветът за сигурността не 
може да приеме решение за 
ангажиране на десет хиляди 
души на умиротворител
ните сили.

се намери политнчес 
От световната

В разговорите с Гали и 
Ванс. Б. Йович посочи и на 
вредните последици на 
неотдавнашните изявления 
и постъпки на хърватските 
власти, като предизвикаха 
неспокойствие сред сръб- 
скотот население в крайни
те. Касае се за погрешните 
тълкувания на Загреб, в 
които се твърди, че прис
тигането на силите на ОН 
трябва да обезпечи контрол 
на Хърватско над тези 
територии.

Такова криво тълкуване 
на целите на ОН, в най- 
голяма степен е допринесло 
да се засили страхът на сръ
бското население от това, 
че с приемането на плана на 
ОН може да бъдат измамени 
и предоставени на милост и 
немилост на Загреб.

Най-важно заключение, 
което произтиче от раз
говорите на Йович с Обеди
нените нации е, че всички 
събседници са се съгласили 
умиротворителните сили 
да бъдат изпратени възмо
жно по-скоро, щом се пре
махне и това последно 
препятствие.

Сайрус Ванс смята, че 
начинът, по който Сърбия е 
протълкувала мировия 
план на ОН е правилен и че 
подсекретарият на ОН Гулд- 
инг, ще даде същите 
обяснения на Милан Бабич, 
Горан Хаджич и други 
челни хора на сръбското 
население на териториите 
които трябва да бъдат под 
защитата на Обединените 
нации. Той е тотов и лично 
да даде такива гаранции ако 
бъде потребно, относно да 
потвърди, че ОН Ще одър-

е, че югославската

пристигането на силите на 
ООН никак не изпреварва 
бъдещите политически 
решения, до които може да 
се стигне само с преговори 
между заинтересованите 
страни, чрез Конференци
ята в Брюксел. Следовател
но, заключено е в разгово
рите между Бутрос Гали и 
Борисав Йович, няма при
чини застрахуваме на сръ
бското население от тези

ор
съ

Разбира се, в сегашния момент не може със сигурност да се пред
види "векът” на този етап. Всичко зависи от това дали и кога ще прис
тигнат "сините каски". АКо това стане вече през февруари, както може 
да се предположи от оптимистичното изявление иа д-р Борисав Йович 
след американското му турне, тогава оръжието ще мълчи в сравнител
но дълъг период, в който може би ще се създадат основните предпос
тавки за истински мир. Изтъквайки, че в разговорите му в седалището 
иа световната организация са разрешени някои важни въпроси във 
връзка с реализацията на плана на Сайрус Ванс, какъвто например е 
проблемът с финансирането на акцията, Йович между другото заяви: 
"Сега всичко зависи от нас”. Без да оспорваме истинността на това 
твърдение, налага се да посочим, че именно в това и досега беше най- 
гол емнят проблем в разрешаването на югославската криза, следовател
но и в реализацията на Валсовия план. От сухите протоколни инфор
мации за срещите на Марак Гулдииг с представителите иа Славония, 
Барана и Западен Срем и Крайна не може ясно да се разбере дали 
подсекретарят в ООН е успял да увери Горан Хаджич и д-р Милан 
Бабич, че нямат истинска причина за резервите им към Ваисовия план. 
Гулдинг навярно заяви, че в тези разговори е осъществен напредък, ио 
също така подчерта, че съществуват различни интерпретации, които 
непременно трябва да бъдат премахнати, за да започне реализацията на 
плана на ООН. Освен това, няма ли ръководството на Хърватско да 
използува този или някой друг удобен момент и евентуално да 
предприема офаизивни въоръжени действия, за да осуети идването 
"сините каски”? Още повече, че някои кръгове в Хърватско явно 
говорят, че никога няма да се примирят със загубата на "хърватските 
територии, на които сърбите са мнозинство”. Й какво ще стане ако 
междувременно от босненското гърне кзккпн горещата политическа 
чорба, коато е "запържена” с решението иа мюсюлманските и 
хърватските представители в парламента на БиХ да се проведе референ
дум за независимостта и суверенитета иа тази република?

Остава ии да се надяваме, че югославските политици са научили 
разорения и тежките човешки страдания във

СЪЮЗНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ ПРИЕ РЕШЕНИЕ ЗА 
ДЕВАЛВАЦИЯ

МИЛОШЕВИЧ, БАКОЧЕВИЧ И БОЖОВИЧ ВОДИХА РАЗ
ГОВОР ЗА НОВИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ МЕРКИ В СЪРБИЯ

МАРКАТА 65 ДИН.ОТ 1 ФЕВРУАРИ - ЦЕЛИ 
ПЕНСИИ 'I

■ ТЕЗИ ДНИ ЩЕ ЗАПОЧНЕ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОГРАМА 
ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА С 30 ДО 40 
ПРОЦЕНТА - ИНТЕРВЕНТНИ МЕРКИ ЗА СТАБИЛИЗАЦИЯ НА 
ЦЕНИТЕ НА БРАШНОТО, ХЛЯБА, ОЛИОТО И ЗАХАРТА

На събранието при председателя на Република Сърбиа Слободии 
Ммлошевич, което се състоя във вторник с участието на председателя 
на Народната скупщина Александар Бакочевнч н председателя на 
Правителството на Република Сърбия д-р Радоман Божовнч е оценено, 
че новото правителство в кратък срок е извършило солидна подготовка 
за осъществяване на програмата, която обнародва премиерът при 
назначението му на този пост.

От 1 февруари т.г. на цялата територия на Сърбия пенсионерите 
ще получават редовно цели пенсии. Всички "закъснели” социални 
даждия ще бъдат елиминирани през следващия месец.

Тези дни Правителството на Република Сърбия ще започне да 
реализира програма за намаляване на администрацията с 30-40 процен
та. Ще бъдат премахнати нереално високите разлики между заплатите 
в явните предприятия м заплатите в стопанството. Тези разлики произ
тичат от съществуващите монополи. Заплатите в образованието, здрав
ното дело и културата ще следят стопанските процеси.

На събранието при пред 
задоволство от факта, че Правителството 
конкретни мерки от жизнено значение зя I 
подкрепа на председателя на Правите 
осъществяване на приетата програма.

РЕШЕНИЕТО ВЛЕЗЕ В СИЛА ОТ 26 ЯНУАРИ. С ВСЕКИ 
ПРОЦЕНТ НА ДЕВАЛВАЦИЯТА ЦЕНИТЕ БИ ТРЯБВАЛО ДА СЕ 
ПОКАЧАТ С 0,33 НА СТО, ОБАЧЕ ТОВА НЯМА ДА СТАНЕ, 
ЗАЩОТО И ДОСЕГА В ОБОРОТА СЕ ПРИЛАГАШЕ ЗНАЧИТЕЛ
НО ПО-ВИСОК КУРС ОТ ОФИЦИАЛНИЯ

Съюзното правителство прие решение за новия валутен курс, 
според който една германска марка струва 65 динара Останалите кон
вертируеми валути ще се пресметнат според съотношението им на 
валутния пазар. Така, например, САЩ долар струва около 105 динара, 
британска фумп - 1««,5 динара, швейцарският франак - 73,27, сто 
италиански лира - 8 634, сто френски франка - 1 907,66, сто аастокйскв 
шил нита - 923, 171, едни канадски долар . струна 90,21 динара. Тоиа 
са официалните курсоае на валутите. Но те ас са аалвдии за така

нещо от огромните 
войната в Хърватска к.г.

наречения черен или див курс, който има своя логика и м Вед-евнла. 
оерза (ката след решението за девалвацията

краткотрайно затишие, а след ден- два всичко тръгна по своя път. 
Например германската марка в Ниш се продава по 100 и 110 динара, 
а главните купувачи са от Македония.

динара, ка черната

НА ГРАНИЧНИЯ ПУНКТ -БОГОРОДИЦА”

БЛОКДДА НА 
ЮГОСЛАВСКО- 

ГРЪЦКАТА ГРАНИЦА

Следствие на девалвацията и инфлацията поскъпнаха много стоки 
за широко потребление. Други трябва теятьрва да догонват инфлацията 
и ще върви все така до нова девалвация, която финансовите специалис
ти и тъговцнте с право предричат.

Най-новата девалвация ще бъде полезна за колективите, конто 
стоки на световния пазар. Голяма част от 

техния приход досега бе преценявана според официалния курс иа 
динара от 19 динара за германска марка, докято а по-лошо положение 
ще се намерят стопанските организации, които са повече ориентирани 
към вноса отколкото към износа.

седателн на Република Сърбия е изказано 
успешно предприема 

гражданите и е оказана 
елството за ефикасно' повече изнасят своите

От известно време положението на гранично-пропусквателния 
пункт "Богородица" между Югославия и Гърция от ден на ден се 
влошава. В последните два-три дни е заблокирян и единственият 
коловоз за товарни камиони. Спряни са и пътните съобщения от 
Двете страни на югославско-гръцката граница

сезонни интервенции от собствените 
рбия ще стабилизира 
брашното, хляба, ол1

С икономически мерки и 
резерви Правителството на Съ; 
иите хранителни производении, 
казва в съобщението за обществеността.

цените на основ
ното и захарта - се
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РАЗГОВОРИ НА СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЧ В АНКАРА С 
ТУРСКИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛ ТУРГУТ ОЗАЛОТ РАЗГОВОРИТЕ Д-Р БРАНКО КОСТИЧ( - 1УЛДИШ

НОСЯ НОВИ ГАРАНЦИИ ЗА СЪРБИТЕ
В КРАЙНИТЕ

ПРИЗНАВАНЕТО НА 
РЕПУБЛИКИТЕ СЕГА Е 

ПРИБЪРЗАНО
всстно, добавил той че има 
още такива, които не са 
приели цялостно мирния 
план.

на мирните сили. Постиг
нахме, добавил той, висока 
степен на съгласие за това 
за какви препятствия се 
касае, а сетне разговаряхме 
и за пътищата за премах
ването им. Попитан кои са 
тези препятствия - Гулдинг 
най- напред се съсредоточил 
върху проблема за прекра
тяването на войната. По
ложението в това отно
шение сега е значително 

- добро, отколкото когато 
по-рано бях в Югославия, 
оценил той и добавил, че 
”сарасвският договор" от 2 
януари дал добри ефекти.

съветник при ОН полков
ник Хсики Пурола и 
специалният политически 
съветник в ОН Шаши Тарур.

След двучасови раз
говори, водени при закрити 
врата, Гулдинг на въпрос на 
журналистите - какво пред
лага на сръбския народ в 
крайните - нови пояснения 
на мирния план или нови 
гаранции - е заявил, че идва 
и с пояснения, и гаранции, 
но не изнесъл подробности 
какво подразбира под това.

- С подпредседателя 
Костич - продължил Гулд- 
ннг - водих изчерпателни 
разговори за съществу
ващите още препятствия, 
които би трябвало да бъдат 
надделянн преди идването

- ИЗТЪКНАЛ ПОДСЕК
РЕТАРЯ!' НА ГЕНЕРАЛНИЯ 
СЕКРЕТАР НА ОН

Подпредседателят на 
Председателството 
СФРЮ д-р Бранко Костич 
приел на 26 януари подсе
кретаря на генералния сек
ретар на Обединените на
ции Марк Гулдинг, който 
зарад идването на "сините 
каски”, посети Югославия. 
В разговорите в Палатата на 
федерацията в Нови Белград 
участвували и членовете на 
Държавния комитет за 
съюзния изпълнителен 
съвет Александар Митро- 
вич, генерал-полковник 
Андрия Рашета и посла
никът Душан Трифунович, 
както и специалният военен

Председателят на Република Сърбия Слободан Милошевич води 
разговори на 23 януари в Анкара с турския председател Туртуг Озал 
за актуалните въпроси за взаимото сътрудничество и политическото 
положение в региона.

В открит и приятелски разговор, както е съобщено бил изразен 
общият интерес за укрепване на взаимното доверие и подобрение на 
всестранното сътрудничество между Сърбия и Турция, специално 
на стопанското и културното.

Констатирано е, че съществуват неизползвани възможности за 
пряко и по-тясно свързване на стопанството на двете страни върху 
дългосрочни основи и че в това отношение важна роля трябва да 
изиграят стопанските камари, финансовите институции и деловите 
хора на двете страни в непосредствени взаимни контакт

Във връзка с югославската криза е изтъкнато значението на 
всеобхватното й разрешаване за стабилността и мира в региона В 
разговора отделно е подчертано въздържането на други страни от 
преждевременно признаване независимостта на югославските 
републики - преди да завършат преговорите - и подкрепа на 
международния субективитет и държавен континуитет на 
Югославия за ония народи и републики, които в нея ще пЪ 
да живеят съвместно, биха представлявали принос към стабу 
на мира в региона, както и-на политическите усилия за разрешаване 
на кризата.

Председателят Озал е изразил силна подкрепа на континуитета 
на Югославия без оглед на хода на признаване на югославските 
републики.

Взаимно е оценено, че стабилността и мира в региона са необ
ходимо условие за успешно продължване на сътрудничеството на 
Балканите и неговото свързване с черноморската зона като по- 
широка свободна стопанска зона, за което двете страни са пряко 
заинтересовани.

В този разговор е участвувал и министърът на външните работи 
на Сърбия Владислав Йованович

Ще остане ли Армията в 
крайните 
следващия въпрос към 
Бранко 
неговите разговори с Гулд
инг и той отговорил между 
другото и следното: "Ако 
цялостно реализираме 
миротворителния план на 
Вснс, тогава ще стане 
дСмилитаризация на тази 
област, но след като 
умиротворителните сили 
на ОН превземат изцяло 
тази област, като поемат 
функцията на защита на 
сръбския народ в Република 
Сръбска крайна”.

на глассл

Костич след

110

Друга тема, за която 
записи отразговаряли 

успеха на умиротворител
ната операция. Добре е из-

одължат
илността

гулдинг КРАЧКА НАПРЕД
хдджич ПО ГЛАВНОТО СЕ 

ДОГОВОРИХМЕ
е направена крачка напред" и този разговор "е донесъл 
прогрес” изтъкнал между другото Гулдинг.

Горан Хаджия подчертал, че "отчасти е доволен от раз
говорите”. Постигнахме договор и ние, в общи черти, 
приемаме умиротворителния план. Предложихме и наши 
изменения и считам, че това генералният секретар ще 
приеме. Казахме, също така, че искаме "сините каски” най- 
сетне да дойдат и да се установи мир. ”

Председателят на правителството на сръбските области Застъпвайки се за това сръбският народ в Хърватско с 
Славония, Бараня и Западен Срем, Горан Хаджия се срещна политическа воля да се изясни с кого иска да живее Хаджия 
тези дни в Белград с подсекретаря на генералния секретар е поискал по- подробно обяснение на неговите пред
на Обединените нации Марк Гулдинг, задължен за мирот- ложения за промени в мирния план. "Изглежда че някои 
ворителните операции на световната организация. След ' проблеми, които за нас са основни, за господата от ОН като 
проведените разговори Гулдинг пред представители на чели не са така големи, считат ги за технически. Обаче от 
средствата за масова информация заявил и следното: "Казах някои становища ние не можем да отстъпим. Очакваме, все, 
на г-н Хаджия, че съм дошъл по задача на генералния сек- пак> положително решение за кризата, изтъкна между 
ретар на ОН да чуя в какво се състои неговата загриженост другото Горан Хаджия.

и загрижеността на негови А народ във връзка с мирния 
план на световната организация." "Аз разбир 
загриженост", казал Гулдинг и добавил, че "счита че някои 
от причините за последната могат да се премахнат". Той 
също казал, че "сега е много по-доволен, отколкото преди 
последния разговор във връзка с готовността на народа, 
който представлява г-н Хаджия да сътрудничи с мирните 
сили на Обедините нации." Считам, че може да се каже “че

ам тази

ОТ ИЗЯВЛЕНИЕТО НА 
Д-Р БОРИСАВ ЙОВИЧ

След завръщането от САЩ на 28 януари т.г. Борисав Йович 
даде изявление, в тоето между другото каза:

- "Сините касай" биха могли да дойдат в Югославия вече в 
следващия месен За това са създадени всички необходими условия 
- решен е най-тежкият проблем за финансирането на мисията а 
дадени са и гаранции, че мировите сили на ОН ще защитят 
сръбския народ. С това са премахнати всички досегашни 
недоумения във връзка с мировия план на Сайрус Ванс

- Сега само от нас зависи дали ще тръгнем по мирен път към 
развръзка на югославската криза или ще направим историческа 
грешка ако продължим воюването

/ \Д-Р РАДОМАН БОЖОВИЧ ПРИЕ АКРЕДИТИРАНИТЕ 
ПОСЛАНИЦИ В ЮГОСЛАВИЯ шз -,Л8

■Г.-.

РАЗШИРЯВА СЕ 
СЪТРУДНИЧЕСТВОТО С 

ЧУЖДЕСТРАННИТЕ 
ПАРТНЬОРИ

Ш йгИ
Г-Ш - Конкретният епилог на разговорите, които водих е, 

изразиха пълна готовност веднага след 1 февруари след 
заседанието иа Съвета за сигурността да поставят на дневен ред 
приемане на решението за изпращане на мирни сили в Югославия

По-нататък д-р Йович подчерта двете условия, които ние трябва 
да изпълним за успеха на мировата операция:

- Първото е да се спазва примирието, в'което засега се успява. 
От аспект на Съвета за сигурността и тамошните преценки 
примирието е задоволително. Второто условие е всички 
политически фактори в Югославия да се съгласят с тази мирова 
операция Това все още не е така. Както е известно лидерите на 
сръбските краини още не са цялостно приели плана на Сайрус 
Ванс - м&кар че те по принцип са съгласни с идването на мировите 
сили. Обаче, те имат забележки на някои модалитети, което се 
свежда на подозрение към този план - чрез мировите сили да не 
бъдат поставени пред свършен факт, да бъдат предадени иа 
хърватската държава и да бъдат в позиция да не могат равноправно 
да учествуват в решаването на политическия проблем на сръбския

че всички19

Щ/. «ш1|Яш • '*т».ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ БОЖОВИЧ ПОТВЪРДИЛ ПРЕД 
ПОСЛАНИЦИТЕ ТВЪРДАТА РЕшИМОСГ НА СРЪБСКОТО 
ПРАВИТЕЛСТВО РЕШЕНИЕТО НА НАШАТА КРИЗА ДА СЕ 
ТЪРСИ ПО МИРЕН ПЪТ И ЧРЕЗ СПОРАЗУМЯВАНЕ

Председателят на правителството на Република Сърбия Както е съобщено, председателят Божович е потврдил 
д-р Радоман Божович прие на 29 януари чуждестраните пред посланиците твърдата решимост на сръбското 
посланици, акредитирани в Югославия, съобщи Мини- правителство решение на югославската криза да се търси 
стерството за информация в Сърбия. по мирен път и чрез споразумение, при еднакво водене

сметка за интересите на всички югославски народи. При

ширяване, както на икономическото, така и на политичес- у д НСНИ1С нации,
кото сътрудничество с чуждестранните партньори и 
страни.

Гп]

В тази насока
сътрудничество с посланиците и страните, които те 
представят. Сръбският председател е запознал пос- 

Ръжоводейки се от принципа за взаимна изгода, ^ниците и с изходните основи в правителствената

се предлага и очаква пълно

КРАТКИ НОВИНИ

БУДАПЕЩА - В Будапеща се водиха преговори между 
представители на Съюзния изпълнителен съвет, ЮНА, Словения и 
Хърватско, кахто и Мсждународнатв организация за цивилно 
въздухоплаване във вързха с регулирането на въздушните 
съобщения над Югославия

Шефът на албанската дипломация Илир Бойка е пребивавал 
тези дни в работно /и неоповестено/ посещение в София,

. къдего го приели председателят на Републиката д-р Жельо 
Желев и министър-председателят Филип Димитров

”С признаването независимостта на четири бивши югос
лавски републики България не изразява двоен подход, но се 
придържа към своето принципно становище”, казал 
българският председател д-р Жельо Желев в разговор с 
албанския министър Бочка. Желев, също така, изтъкнал че 
неговата страна допринася към опазването на стабилността 
на Балканите и че с признаването иа четирите републики ”се 
осуетява опасността от повтаряне на станалото в Словения и 
Хърватско”. Илир Бочка предял на Желев албанското 

Еьягапия в Албания имат единно становище, че приз- становище, че "Югославия вече не може да съществува в 
— границите ■ отказването от териториални прегген- настоящия облик” и че неговата страна иска да признае 

з яшишп **—Г след разговорите нв министрите иа независимостта на Македония, но за тях положението на ал- 
— риботида двете сграншСтояи Ганев и Илир Бочка. банцига, живеещи в тази република е "съществен фактор”.

ШЕФЪТ НА АЛБАНСКАТА ДИПЛОМАЦИЯ В СОФИЯ

СОФИЯ ПРИН
ЦИПНА - ТИРАНА 

ЗАГРИЖЕНА
Очаква се от идното лято въздушните коридори над 

Югославия да бъдат свободни
МОСКВА ■ Русия засега няма намерение да признае 

независимостта на Хърватско и Словения, но щателно следи раз
витието на събитията, както и положението на военните поприща 
в Югославия

Узнава се; също така, че наскоро ще бъде оповестено зв раз
говорите на руските ръководители с американския държавен сек- 
ретар Джемс Бейкер който пристига а Москва на откриване нв 
Конференцията за Близкия изток. ■ -
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ПРИЗОВ^^МРАХОБНаД^^НА^ФАППИгм? НЕ ривни връзки, които траят седем десетилетия, никой 
не може да оспорва, нито пък в нея да се съмнява”, 
посочва се в съобщението.

БОСИЛЕГРАД

Г ПЛЕСНИК . НА
ЦЕЛИЯ КРАЙ

ГРИЖА ЗА ВСЕКИ 

БЕЖАНЕЦ
В посочената статия се изнасят безсрамни лъжи, с 

които се желае да се удри плесник на целия народ в 
Босилеградски край. За пласиране на тези "истини” 
се посочват или несъществуващи (!) събеседници или 
пък събеседници, които не са заявили това, 
вестника е печатано. Всред тези събеседници е и

&свГК?.ЖГ^«."“,?Г™“°тб°р
ОТБОРИ НА СПС, СК- статията заявил и следното: ”Не е добро, че отделни 

ЕЗгослАВИЯ, ДСБЮ, ДЕМОК- екстремисти, каквито са членовете на Демок-
в Югославия 06 опит-

В СТАНОВИЩЕТО, ЧЕ В БОСИЛЕГРАДСКА
ТЯЯР&РЯ призовава мракобеси- НЯМА КОЛЕТИ ОТ СКЛАДОВЕТЕ

ЕТО НА ФАШИЗМА ПРИЧИНА ЗА ТАКОВА тт л ттлтга пл^тА
СТАНОВИЩЕ И ЗА СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ БЕ НА НАТО ПАКТА
ПУБЛИКУВАНАТА СТАТИЯ В "ЕКСПРЕС Авторите на статията в "Експрес” казват и следното:
ПОЛИТИКА" ПОД ЗАГЛАВИЕ "ПРИЗОВАВАТ ”В Босилеград, колкото някои стоки трудно се' 
МРАКОБЕСИЕТО НА ФАШИЗМА". ВСЕ ОЩЕ НЕ Е намиРат> толкова ги много има, така да се каже в 
ИЗВЕСТНО КОИ СИЛИ И СУБЕКТИ СЕ НАМИРАТ изобилие в затънтените села на тази комуна. Пред- 
ЗАД БЕЗСРАМНАТА ЛЪЖА, Т.Е. КОИ СА ТЕЗИ полага се> че от ДСБЮ посещават старческите

- Стига ни е лъжовната грижа и призоваването на 
мрачните духове от миналото от страна на фашисоид- Ак0 се изостави предполагането и усилията на ав- 

екстремисти от България, които се стремят да тоРите> истината, която на заседанието изнесе и 
създават Велика България като към нея присъединят командирът на станцията на милицията в Босилеград, 
Македония, Ниш, Лесковац, Враня и всички краища е съвсем друга. Именно, преди Нова година на 13 души 
на Сърбия, в които пълни седемдесет и две години " бежанци от Словения и Хърватско са дадени колети, 
живее българската народност. Затова им поръчваме да чието потекло е от Холандия. Колетите е раздавала 
се държат по-делече от нашите граници, а ние най- Общинската организация на Червения кръст в 
енергично ще се борим срещу всеки в нашите редове Босилеград.
който се опита да разбива тази част на Югославия и ********************
Сърбия” Това е основното поръчение от състоялото ват да внесат неспокойствие всред българското 
се на 22 януари т.г. съвместно заседание на ръковод- население в Сърбия”. Сотиров казва, че това не е 
ствата на Социалистическата партия на Сърбия, СК- заявил пред журналиста на ”Експрес Политика”. Това 
Движение за Югославия, Демократическата партия и той ясно и недвусмислено изтъкна и на съвместното 
на Демократическия съюз на българите в Югославия, заседание. Той също така изтъкна, че не е заявил, т.е. 
т.е. на всички политически партии, които действуват че не е станало дума с журналиста за това, че някои 
в Босилеградска община. сили от общината търсят да пристигнат ”сини

Причина за провеждане на това съвместно каски”, че членове на ДСБЮ посещават старчески 
заседание, на което присъствуваха и представители на домакинства в общината, като им раздават маргарин, 
Общинската скупщина и станцията на милицията бе захар и кафе от Германия и складовете на
статията под заглавие "Призовават мракобесието на НАТО пакта.
фашизма”, която на 19 януари публикува "Политика С обяснението на Сотиров се съгласиха и ос- 
експрес”. Статията поради някои неточни таналите участници, които бяха изненадани от ”ис- 
”твърдения”, покрай които че в Босилеград действува тината” за своя край. В статията обаче има и други 
фашистка оргднизация, предизвика* обезпокоение и неточни неща, т.е. нарочно измислени "факти”, както 
голямо недоволство в Босилеградска община, в която бе посочено в разискванията. В нея се подчертава, че 
95 на сто от населението с числи към българската в Босилеград съществуват сили, които се застъпват да 
народност. разбият тази част на Югославия и Сърбия. Изтъкват

се своеволни и произволни "констатации” като се 
казва: - "Говори се за нелегално внасяне на книги и 
разни брошури по учуилищата. Дори се твърди, че 
това е направено под "благослов” на някои по-видни 
и на ръководни места хора. Точно е, че те тук са из
вестни, но компетентните органи би трябвало по- 
енергично да реагират”. Сигурно е, че с тези думи е 
казано доста, обаче не се казва кой говори, кои са тези 
хора, които това правят. Представители на училищата 
заявиха, че книги от България не са внасяни 15-ина 
години. Няма доказателство, че това е правено и 
нелегално. Присъствуващите за пръв път чуха /и от 
”Експрес” разбраха/, и че екстремистите на ДСБЮ се 
застъпват в Босилеград да дойде Папата Павле!?

което във

печатаното в

В Босилеградска община нова година на всички дад- 
Общинската организация охме по един пакет с храна 
на Червения кръст в съде- и други продукти, които 
йствие с останалите общи- Общинската орг 
нски субекти и трудови получи от Републ 
колективи, полага усилия организация на Червения 
да облекчат положението кръст, а пратката бе от 
на всеки бежанец, които Холандия - подчерта Такев.

Да кажем, че при оказ- 
ването на помощ, не с*. за- 

на Хър- бравят и семействата на зап- 
ватско, са напуснали своите саниците, намиращи се на 
домове в САО Крайна и фронта. В отдела на Мини- 
Източна Славония, Бараня стерстйото за отбрана в 
и Западен Срем, и временен Босилеград, ни уведомиха, 
подслон намерили в че редовно се посещават се- 
Босилеградска община. В мействата, чийто членове са 
Общинската оргаизация на на 
Червения кръст ни уведи- 
моха, че помощта се състои продукти. И те имат нама- 
в парични средства, в храна, 
облекло и други необ
ходими за живот продукти.

Зоран Такев, ад- Цънтъра за социлна работа 
министративен работник в е дадена съответна помощ, 
организацията на Червения Инак, всички нашенци са 
кръст в Босилеград били или които сега се 
подчерта, че понастоящем в намират на фронта, както 
Босилеградска община, подчертават техните коман- 
подслон са намерили 5 дири и други старшини, 
семейства, с общо 11 души. твърде отговорно и съзна- 
На всички досега редовно телно изпълняват възложе- 
им се обезпечава по 1000 ните задължения. Характер- 
динара на месеца. Имат но е както подчерта Стоил- 
намаление при заплащане ко Смилков, ръководител на 
на ток а хранителни Отдела в Босилеград, че 
продукти за онези които от нито един досега не е отка

зал да се отзове или пък да 
- От значение е, че на дезертира от фронта, което 

е още едно потвърждение,

анизация
иканската

вследствие на непоносимия 
терор и сецесионистичес- 
ката политика

домакинства, които главно живеят в тази община и им 
разделят маргарин, шоколад, захар и кафе от Германия 
от складовете на НАТО пакта”.

фронта, 
и им се оо

разговарят с тях 
езпечават нужнините

ление при заплашеното на 
електроенергията, а на 5-6 
семейства от страна на

тях се нуждаят.

всички е решен жилищния 
проблем. На едно семейство че населението от Босиле- 
е обезпечена квартира в градска община, не само 
обществения сектор, а ос- оказва подкрепа на сръб- 

олизки ското население в краищататаналите са при 
роднини и приятели. В ход захватани с неразумната 
е акция да се обезпечи квар- война, но и на практика 
тира в обществения сектор потвърждава това. 
още на едно семейство. За М.Я."Българската народност, казва се в съвместното 

съобщение, освен Сърбия и Югославия няма друга 
родина, нито пък такава познава и признава. В защита 
на своите национални права в рамките на Сърбия 
българската народност постигна всетранно развитие 
във всички области. Затова нейната лоялност към, 
сърбския народ, с когото я свързават дълооки и нераз-

ПРЕД ВТОРАТА "ШОПСКА ВЕЧЕР” В БЕЛГРАД

ИНТЕРЕСЪТ Е ГОЛЯМ
ПРОМЕНИТЕ В ТЕРИТОРИАЛНОТО ОРГАНИЗИРА

НЕ НА СЪРБИЯ
С наближаване на празника на лозарите - Свети Три- 

фун Зарезан стават актуални й разговорите за провеждане 
на среща на дими 
живущи в Белград, 
такава среща бе организирана в хотел ”Метропол” и 
тогава е договорено "Шопската вечер” да се проведе и 
тази година и да се настоява това да стане традиция.

Както ни осведоми Новица Младенов, художник, 
живущ в Белград, досега са проведени три срещи на 
организационни комитет за провеждане на срещата, 
както изтъква Младенов интересът сред преселниците е 
голям. Обаче самата организация на "Шопската вечер" 
до значителна степен зависи от самите царибродчани и 
тяхната готовност и желание да помогнат срещата. Това 
особено се отнася до самодейците, изпълнители на 
хумористични номера, вокални изпълнители, музиканти 
и други културни дейци, които безспорно дават особен 
импулс и настроение на срещата на нашенци.

Полагат се усилия тази година в програмата да вземат 
участие някои по-известни певци, а също така и да се 
предложат тези видове забава. Може би миналата година 
е пропуснато, но тази не би трябвало, срещата на която 
идват много преселници, намиращи се на определени 
постове, директори на фирми и прочие, да се използва и 
за своебразно представяне на димитровградското 
стопанство.

тровградчани и босилеградчани 
Както е известно миналата годинаОКРЪЗИТЕ БЕЗ 

ПОЛИТИЧЕСКИ 

ДЕЙЦИ

Очевидно е, че намерението на "Политика 
Експрес” е на читателите и обществеността да 
съобщи, че в Босилеградска община съ явява 
фашизъм и че главните му носители са членовете на 
ДСБЮ. Обаче плесник не е ударен само на тази 
политическа организация, чието действуване на 
мнозина не се харесва. Обида е нанесена на целия 
този край. Всъщност, ако всичко е така, както се 

НИТО В ЕДИН ОТ 26-ТЕ ОКРЪГА НЯМА ДА ИМА посочва в статията и ако наистина се ражда фашизъм 
ПОЛИТИЧЕСКИ ОРГАНИ. ОЧАКВА СЕ ПО-ЕФИКАСНО поставя се въпрос защо не действуват държавните ор- 
ДА СЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ ПРАВАТА И ИНТЕРЕСИТЕ НА гани и защо срещу мракабесието на фашизма не 
ГРЖДАНИТЕ възразява населението. При това се поставя и

Разпоредба за формиране на окръзите бе приета предидве ВЪПросът кой, т.е. кои субекти се намират зад
седмици. Тази разпоредба официално се нарича Разпоредба за ПОСОЧената статия, които се стремят да създадат лоши 
изпълняване работата на министерствата извън техните отношения между сърбския народ и българската 
седалища. На неотдавнашната конференция зе печат нар0дн0ст. Без да се защитава ДСБЮ, което бе 
подпредседателят на Правителството д-р Небоиша мал посочено и на самото заседание, лошите
и министъра на правдата Зоран Четк в номия }’1то междудържавни отношения с България не бива да се 

шм^Гав Рещблигата. В окръзите само са ползуват за раздухване на омраза Още повече ако се 
изм^стеш^ооганинадържавното управление, които да има предвид, че българската народност винаги досега 
изпълняват работи на министерствата, а целта на тяхното потвърждава на дело готовността си да живее заедно 
формиране е по-ефикасно и по-все обхватно да се изпълнява сръбския народ. В.Б.
власттаи по- ефикасно да се осъществяват правата и шггер---------------------
есите на гражданите.

Нито в един от 26-те окръга няма да има политически ор
гани. Формирането на окръзи,
пресконференцията не ще повлияе и доведе до увеличаваиена 
бюдаеетаГгмни числото на заетите в държавните служби.
I Ганротив, Гби трябвало да се намалят и («х<-Д^ и числото 
на служащите. Ъщото, всякьде кьдето това е възможно. мин- 
истерствата ще имат по едни клон за човечето окръга. Съ 
такаГсоглед новото коиституциоионо положение на 
общините, ще се намали и техния управителен ■
число от тези чиновници ще мине на работа в окръзите Да 
пошюъпшм че всеки окръг ще има свой началник, който ще 

Р работата Г^равятелните орпши. Началниците
ще бъдат назначавани от страна на Правителството.

ОКРЪЖНИ*ЦЕНТРОВЕ

АХ

Според решението на Изпълнителния съвет на ОС в 
Димитровград, димитровградчани от първи февруари ще заплащат 
по-големи суми за изразходваната вода, канализацията и изнасянето 
на боклука Цените на водата и канализацията се увеличават с 50, а 
за изхвърляне на боклука с 60 на сто. Сега домакинствата за един 
кубически метър вода ще заплащат 12 динара /досега 8/, за 
канализация 2,40 /досега 1,60/, а за изхвърляне на боклука 1,10 /досега 
0,70/ динара за квадратен метър жилищна площ.

Предприятията, освен Дома за стари и пенсионери, водата ще 
плащат двойно повече от домакинствата. За канализация ще 
заплащат по 3,80, а за изхвърляне на боклука 2,30 динара.

За пръв път "Комуналац" определи цена за изкарване на амбалаж 
от картон и то 10 динара за метър квадратен. По този начин се 

предпри; 
азните к

ОТ ИС НА ОС В ДИМИТРОВГРАД

НОВИ ЦЕНИ НА ВОДАТА
що

коо настоява търговските 
повече сметка за пр 
контейнерите.

Покачването на посочените цени, което сигурно не ще бъде пос
ледно, се правдае с увеличената цена на то^а, бензина и останалите 
разходи в стопанисването с водата. При то 
цените на водата и услугите за изхвърл 
Димитровград не «д увеличавани от август мин

ятия и частни магазини да водят 
утии, с които досега пълнеха

Умогце, Чачак, Крал то, Крушеаац, Ниш, Лесковац, Враня, Пршцина, 
Печ, Прязрем, Косояска Мнгровица и Гиилаие.

която I посочено, 
боклука в

ва както 
яне на 
алата година.

А.Т..44
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БОСИЛЕГРАД: ПРИКЛЮЧИЛ ДВЕГОДИШНАТА АГОНИЯ НА РАБОТ
НИЦИТЕ В БИВШИЯ ЦЕХ НА ЕИI[ АКТУАЛИО

РАЖДА” СЕ НОВ ЦЕХСВЕТИ САВА ЗА ВТОРИ 

ПЪТ У НАС вКвЯЖЖЯ:
Евдав™"нвовхотми околот милиона динара и те вече че са подвъпрос

Сотир Сотиров, председател иа 
Изпълнителния съвет иа ОС в 
Босилеград, който се включи в 
разрешаването иа агонията и неизвес- 
ността на работниците в бившия цех 
казва: "Неотдавна Републиканският 
фонд за насърчаване развитието на 
икономически изостаналите краища, 
който от началото на тази година се 
трансформира във фонд за регионално 
разритие даде зелен сигнал в 
разрешаването на проблема. Всъщност, 
той прие решение на "Чорапара” да от
пусне 65 на сто от необходимите й 
средства които досега представляваха

сръбокия народ, с който жиооят о една 
държава Но Свети Сана н тези училища трябва 
да идва като в среда, къдсто се учат деца от 
други националности и със своите прогресив
ни просветителски идеи да влияе за сближение 
между народите от различни националности. 
При нас, българите, трябва да се изтъкват 
неговите духовни връзки е българските прос
ветители, неговото пътуване в България.

Обаче, както съобщи радио Ниш, 
чсствувансто на Свети Сава и неговото идване 
за втори път в нашите училин(а по нищо не се 
различава от онова, когато "дойде" през 1920 
година Свети Сава сега в нашите училища 
трябва да идва заедно с Ботев, Паисий и лотги 
български просветители, които, както Св.Сава 
за сърбския народ, имат огромно значение за 
формиране на националното съзнание на 
българите и за формиране на духовната сфера 
на българския народ

Радио Ниш в предаването си на български 
ни ооведоми, че в училището везик

Димитровград се готви програма за 
чествуванетона празника на Свети Сава, който 
за втори път, след дългогодййно прекъсване 
ще се чествува в града

Отговорът иа въпроса какво ще стане 
с бившия цех па ЕИ от Ниш за произ
водство иа ПВЦ кондензатори и на 48-те 
му работници, които без работа бяха 
почти две години най-сетне е известен: 
обекта в Босилеград и работниците ще 
превземе Общественото предприятие 
"Чорапара" от Лесковац. Това 
предприятие в Босилеград има цех за 
производство на чорапи, в когото 
раборят К1,м 200 души, и планира тук да 
закръгли производствения процес, т.е. за 
различни машини и съоръжения на 
"Чорапара" са необходими около 184 
милиона динара.

По този случй още нещо е нужно да 
изтъкнем във връзка с празника на Свети Сава 
Някои неща, върху които досега не сме 
разисквали.

Вярно е, че българите в Сърбия чеотвуваха, 
Свети Сава в бивша Югославия, но при съвсем 
други условия. Тогава българите в Югославия 
бяха лишени от всички национални права И 
Свети Сава идваше в нашите училища като при 
сърби ("прави сърбй”). След Втората световна 
войнд в нова Югославия Свети Сава не е праз
нуван не само в нашите училища, но и в 
сърбските. Сега в Сърбия отново се чествува 
Свети Сава и с право сърбският наро 
с дългогодишното отричане на Све 
отричан и националният идентитет на 
сръбския народ. По случай празника 
патриархът на сръбската православна черква 
господин Павле отправи послание към 
сръбския народ но не и до НАРОДИТЕ НА 
СЪРБИЯ. Министерството на просвета на 
Сърбия даде директива за чествуване на Свети 
Сава, но при това не прецизира как трябва да 
се чествува в училищата на другиТе национал
ности. .

Поставя се въпроса: трябва ли Свети Сава 
да се чествува в училищата на националните 
малцинства и как?

Разбира се, че трябва, защото по този начин 
децата от другите народности се възпитават да 
зачитат културата, духовния живот на

Iд казва, ме 
ети Сава е

Ако сега се цели да се възвърнат духовните 
вождове от сръбската история, което с 
напълно правилно, трябва и децата от 
българската народност да се запознават със 
своите просветители от миналото. С това 
българите трябва да се отърват от сниз
ходителността си, която сега се явява при 
много българи. Напълно съм уверен, че за рав
ноправие можем да говорим само при условие 
ако напълно свободно зачитаме и своето 
минало, а не да изпитваме някаква вина, че сме 
българи, само затова, че не познаваме своята 
история. Затова заедно със Свети Сава трябва 
да дойде и Паисий и да ни запита: ЗАЩО СЕ 
СРАМУВАМЕ ДА СЕ НАРЕЧЕМ БЪЛГАРИ?

Богдан НИКОЛОВ

СЛЕД ПОЧТИ ПЕТ ДЕСЕТИЛЕТИЯ
СТАРИЯТ ЦЕХ НА ЕИ МИНАВА В МИНАЛОТО НА БОСИЛЕГРАД

проблем и забавиха решаването на 
целия въпрос.СВ. САВА СТАВА 

УЧИЛИЩНА СЛАВА
ДЕСЕТ МЕСЕЦА БЕЗ 

ЗАПЛАТА
Според сключения договор между 

"Чорапара” ■ "Съставни части”, 
предприятието от Лесковац на нишкото, 
предприятие за обекта в Босилеград* 
трябва да заплати 9 428 130 динара. 
Заплащането ще стане без лихва и в срок 
от пет години.

В досегашните договори и разговори 
все още не е разрешен въпроса за 
заплатите на работниците в бившия 
боснлеградскн цех, конто заплата не 
получават от март миналата година. С 
бившото ся предприятие те водят съдебен 
спор. Едно дело /за заплатите до юни/ е в 
ход на разглеждане. Преди известно време 
те потърсиха от общинския съд в 
Босилеград да наложи на "Съставни 
части” да им изплати заплати до края на 
1991 година.

Кога ще започне производството ж 
"новия” обект, по-точно казано кога ще 
постъпят на работа 48-те работници от 
бившия цех на ЕИ? - "Тези дни ще бъде
изготвен план за реализиране, на договора, 
който подписаха "Съставни части" и 
"Чорапара". Сега съществуват всички 
налични възможности и условни на 
работа да постъпят н тези работници. Раз
бира се, че е необходимо голяма част от 
тях да се преквалифицират. Една част от 
тези работници на преквалифициране ще 
бъдат в Босилеград, а едни във фабриката 
за чорапи в Лесковац. Абсолютно са 

всички условни прек
валифицирането веднага да започне" - 
казва Сотиров.

След почти пет десетилетия и официално в училищата е върнат Свети Сава, първият сръбски прос
ветител. За първи път след толкова много години и в двете димитровградски училища на този 27 януари, 
учениците, вместо на часовете бяха свободни. За тях И всички, които са желаели да дойдат, беше ор
ганизирана специална програма.

За учениците от основното училище ”Моша Пияде” тържеството се състоя в голямата зала на 
Центъра за култура. За живота и делото на Свети Сава говориха учениците от училището чрез специал
но подготвен рецитал под ръководство на преподавателката Кая Лазарова. В рецитала участвува и 
ученическият хор под ръководство на Миша Киров, който между другото изпълни и химн за Свети 
Сава. На края фолклорната секция при училището изпълни подбрана програма от народни хора. 
Присъствуващите ученици с интерес изслушаха програмата.'

Както в основното училище така и в царибродската Гимназия за първи път официално е отбелязан 
денят на Свети Сава. И тук в програмата взеха участие учениците от гимназията, а рецитала извънредно, 
с подбрана музика, подготви преподавателят по сърбски език Марин Савов. Трябва да се напомни, 
пръв път на едно тържество в гимназията присъствува свещено лице - поп Владимир Стефанович. 
пръв път в хора на Гимназията е сложена снимка на Свети Сава.

че
За изпълнени

В.Б.А.Т.
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ИЗ ДЕЙНОСТТА НА "АВТОТРАНСПОРТ” В БОСИЛЕГРАД
ИДВА ЛИ КРАЙ НА НЕВОЛИТЕ НА КОЖАР А "БРАТСТВО" В ЖЕЛЮША

И ПРИ ЗАТРУДНЕНИ 

УСЛОВИЯ УСПЕШНА 

ДЕЙНОСТ

ЦЕХ ЗА КОЖНА КОНФЕКЦИЯ
За кожаря ”Братство“ в Желюша край 

Димитровград като че ли идват по-добри 
дни, макар че и началото на тази година 
започна четиридневен застой поради 
недостиг на мазут.

стоки за над 700 000 марки. В момента 
трябва да бъдат дообработени 40 000 
кожи, които почти са продадени. Ако това 
бъде цялостно реализирано, 
всички дългове на кожар ата ще бъдат 
напълно ликвидирани.

Що се отнася за дейността през 
година, запланувано е 40 наето за износ, 
а 60 за домашния пазар. Най-важно е, че 
започва да работи нов цех за произ
водство на кожна конфекция. За начало 
трябва да бъдат произвеждани по 300 
разни предмети за облекло месечно. 
Бъдещите шивачи вече са на обучение, а 
под наем е взет и локал за магазин. Това 
е помещението на пенсионерите до 
двумостието. Тук ще се продават всички 
изделия на КОжарата. Разбира се, ще се 
продължи досегашното производство за 
износ - калъфки за седалки за кола, 
кожни пантоф ни.

За крачките към подобрение в 
Кожар ага може би говори и фактът, че те 
сами са построили административна 
сграда в Желюша на площ от 136 м2 'и 
също толкова площ за цеха за конфекция 
Наистина отвънка още не е сложена 
мазилка и отоплението не е прокарано, 
но и това ще стане напролет. Трайно 
трябва да бъде разрешено и 
снабдяването с вода за производствения 
процес Сега се ползува вода от Нишава

АТ.

тогава
- Миналата година за мен лично, а и 

за кожарата беше най- тежка та година, 
казва технолог Иовица Антич, директор 
на “Братство”. Макар че нашата джиро- 
сметка е още блокирана, сигурен съм, че 
до 15 февруари ще бъдем деблокирани, 
категоричен е Антич.

Проблемите в ”Братство” започнаха от 
септември 1990 година, когато започна и 
изостряне на положението в Хърватско, 
а отношенията с "Котекс” от Сплит все 
още не са разяснени до край. И така 
миналата 1991 година е минала 
връщане на дългове, стачки на заетите и 
застои. В началото на тази година в 
кожарата не без самочувствие изтъкват, 
че дълговете са върнати почти цялостно, 
че всички заплати за миналата година са 
дадени на заетите, с изключение за 
декември която тези дни ще бъде дадена 
че няма вече стачки, а застоите, ако ги 
има, са поради виша сила- мазут.

За стопанисване в края на миналата 
година около положителната нула, 
Кожарата благодари на помощта 
големите кожарски фирми, но най-много 
на факта, че през миналата година на 
пазара в Германия и Швеция са изнесени

В общественото 
предприятие "Автотранспорт” в 
Босилеград, подчертават, че 
въпреки затруднените стопански 
условия, изтеклата година ще 
оъде отбелязана като една от 
успешните делови година. Наис
тина финансовите резултати, все 
още са във фаза на сумиране и 
най-вероятно загубата няма да 
ги отмине, обаче във всеобщата 

дейност, 
предприятието отчита добри 
делови резултати, които могат 
да бъдат основа за успешна 
дейност и през настоящата 
делова година, макар че според 
думите на директора на 
предприятието, Ивайло Станчев, 
тя също така ще бъде трудна и 
стопански твърде неизвестна.

През изтеклата година в 
предприятието 
приключи инвестиционният 
цикъл, започнат през 1990 
година за възобновяване на 
возния парк. Приключи 
изграждането на склад на площ 
от 500 квадратни Метра, а 
магазинът за смесена стока и 
гостилничарският обект, не 
само че успешно издържаха 
всички тестове, но и финансово 
се потвърждава откриването им. 
През втората половина на 
годината започна изграждане на 
сервиз
преглеждане на коли, по-голяма 
част от който е завършена.

консолидация на предприятието 
тоест за трансформация на една 
част от "Автотранспорт” в явно 
предприятие. В това отношение, 
обаче, поради крайно твърдо 
отношение на отделни субекти, 
преди всичко на отделни 
общински фактори малки са 
ефектите от това. Само местният 
транспорт е получил статус на 
явна дейност, а останалите ос
тават както и досега.

По този въпрос Станчев 
изтъкна; - Съществуват законни 
регулативни и за единия и за 
другия вид пътен транспорт. 
Това потвърждава и фактът, че 
не малък брой транспортни 
предприятия вече имат статус на 
явни предприятия. Нашите 
общински органи обаче това не 
искат да направят. Най-вероятно 
поради недоимък на средства, 
откъдето би се компенсирала 
загубата 
съобщителни линии. И ние в 
предприятието знаем, че 
общината няма такива средства, 
обаче с по-голям усет и 
ангажиране средства ще 
обезпечим. Още повече, че при

условията на пазарната 
икономика въпрос е дали ще 
могат всички недоходни линии 
да се запазят. .А как би 
изглеждало след толкова време 
една или друга съобщителна 
линия да се закрива. Какво ще 
кажат пътниците. Нали 
транспортът съществува заради 
тях. Това трябва да имат предвид 
не само общинските субекти, но 
и тези в Министерството за 
съобщения и да обсъдят въпроса 
от всички аспекти.

Когато става дума за 
дейността на предприятието 
през настоящата година, 
Станчев добави, че и занапред 
транспортът остава да бъде един 

приоритетите 
предприятието при разширяване 
и укрепване на търговията и гос- 
тилничарството. Запланувано е 
да се довърши, оборудва и 
започне в течение на годината с 
работа сервизът за техническо 
преглеждане на коли и да се 
изнамерят възможности за 
обезпечаване на средства за ново 
възобновяване на возния парк.

м.я.

тази
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БЕЛЕЖКА мряна, клен и други. С това потенциално 
богатство управляват двете ловни дружества: 
ловното дружество "Сокол” с 360 члена и 
риболовното дружество ”Пастьрва” с около 80 

Обаче и едното, и другото ловно 
дружество, вместо да се ангажират и 
допринасят за обогатяването на ловните 
терени, а те не са малко - над 56 000 ха, с други 
видове дивеч, енергично да се борят срещу 
всякакъв вид незаконно ловуване и неспаз
ване на другите норми и законопредписания, 
мнозина от членовете им и сами отиват на лов 
в забранени места /резервати/ или пък когато 
не е позволена При това не рядко на мерника 
им е и дивеч, която със закона е забранена С 
други думи, членовете и на едното, и на 
другото ловно дружество, вместо да се ставят 
на страна на дивеча, да го защитят, те го из
биват безмилостно. Разбира се, покрай 
членовете на двете дружества с лов, и това не 
с лов в смисъл на спорт и рекреация, а поради 
алчност за месо, се занимават и други, 
незачленени в дружествата лица Неофициал
но се преценява, че в Босия егр ад ска община 
над 1000 души имат ловджийски пушки - 

по себе си говори защо лов
ните терени в общината от година на година 
остават без дивеч, а бистрите и чисти реки по
бедни с риба

БРАКОНИЕРСТВО члена.
__ В ОБЩЕСТВЕНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА СТРОИТЕЛНА
ДЕЙНОСТ "ИЗГРАДНЯ” В БОСИЛЕГРАД

ТО за техническо

ДВАМА ДИРЕКТОРИ СА 
ОСВОБОДЕНИ ОТ 

ДЛЪЖНОСТ
ПРОДЪЛЖАВА Обезпечени са и част от

съоръженията за този вид 
дейност. При всичко това през 
течение на годината, 
предприятието успешно 
изпълнява и всички видове 
транспортни дейности не само в 
нашата община, но и в други 
общини. Застой в поддържането 
на съобщителните

Въпреки че е икономически неразвита, 
Босилеградска община има значителни 
природни ресурси, които с по-целесъобразно 
подзуване могат да дадат значителен принос 
в икономическото й развитие Между тях, 
едно от челните места принадлежи на 
благоприятните условия за лов И риболов, а с 
това и за по-интензивен туризъм Когато каз
ваме това, преди всичко имаме предвид мес
тоположението, климата и извънредните и 
богати с води пасища, както и все още чистите 
планински реки Поради това на територията 
на Босилеградска община живеят различни 
диви животини Най-много: лисици, зайци, 
сърни, вълци, диви свине, златки, язовци, 
соколи, ястреби и пр. а от рибите пастьрва,

ДОСЕГАШНИЯТ ДИРЕКТОР КИРИЛ ВЕЛИНОВ СИ ПОДАДЕ 
ОСТАВКА, КОЯТО ЧЛЕНОВЕТЕ НА РАБОТНИЧЕСКИ Ш>ВБТ 
ЕДИНОДУШНО ПРИЕХА СЪЩЕВРЕМЕННО ТОЗИ СЪВЕТ ОТ 
ДЛЪЖНОСТ ОСВОБОДИ ДОСЕГАШНИЯ ТЕХНИЧЕСКИ ДИРЕК
ТОР ГЛИГОР АНДОНОВ. ИЗБРАНО Е ВРЕМЕННО 
РЪКОВОДСТВО

Трудностите ■ проблемите, преди всичко финансовите, в 
[естванг*предприятие "Изгради” в Босилеград не са нови и ненз-

вързки в 
местния и междуградския 
транспорт не е имало.факт, който сам

Те продължават с години. През април миналата година Работ- 
съвет не беше доволен от тогавашното ръководство и избра

седмица Работ
ническият съвет обсъди проблемите й констатира, че са необходими 
нови и изключително големи усилия предприятието да се спаси.

Покрай всичко това, както 
почдерта директорът Станчев, в 
предприятието са предприемали 
и други мерки и активности за

Директор- През
М.Я.

Съветът пак 
- прие ._ 
директор Кир 
пободи от дъл

доиов. До избнр 
ръководни лица е избрано времен-

от "главата”

ил Велинов и ос-ПИСМО от висок А това в заглавието с варената ракия без 
захар не е журналистическа измислица, а 
факт пред който човек занемее и се пита: 

НИМА Е ВЪЗМОЖНО ТОВА!?

директор Глнгор Ам
ане на нови

ВАРЕНА РАКИЯ БЕЗ ЗАХАР но ръководство от трима души: 
Митко Рангелоа, който до април 
миналата година бе начело на 
предприятието, Мияча Стоичков 
и Иван Рангелоа.продукти...Тези дни тук 

I в това се убедих, че е
хранителни 
се затекох и 
нужна

Завчера се отбих 
кител и съселянин.

и не е лошо да направим варена ракия,
на..

Вясок днес е привлекателен зя 
художници, за писатели, за учени. 
Приказните зимни пейсажи 

Копаоиик и Зляггибор

на Каменица и Сенокос, ми показа 
писмата-поръчки за стоки с точен 
списък какво е искал...

Нямаше нужда повече за какво да 
приказвам. Празните полици иа 
магазина най-красноречиво говореха за 
положението, в което се намират 
хората във Висок.

Срещнах се с друг 
И той сам сн живее в

Според първвте, 
нензчнеленн докрай 
предприятието миналата година е 
в дефицит от 2,8 милиона динара. 
Покрай това не са заплатени 
личня доходи на 90-те работници 
за пет месеца. Но това не е и 
единственият проблем. 
Предприятието няма достатъчно 
работа. На едни обекти, какъвто е 

Лесковац, работниците 
създават чиста загуба - подчер- 

Работ-

все още 
сметкн,Домакинат застана и като че ли се 

извиняваше.
- Нямам захар, дявол да го вземе... 

Аз съм виновен, не купих си на време... 
Сега в магазина на кооперацията няма 
захар, та ще изпием по една студена...

И пихме студена...
После узнах, че кооперацията в 

своите магазини не само че няма захар, 
а няма олио, кибрит и сол (добре сте 
прочели!) няма и сол...

Попитах председателя на местната 
ност в Каменица Никола 
ТОВ: как така в тези зими 

месеци, да се случи Висок да остане _ _ 
артикули от първа необходимост.

- През октомври получих 
от Изпълнителния съвет на об 
и там най-сериозно ни обърнаха 
внимание да не допуснем селото да ос
тане без храна. Аз тогава отидох в 
магазина и им казах какво трябва да 
направят.

И какво стана след това?
- Пак

при мой добър 
Сам живее на 

о, а вече е в деветото десетилетие. 
Седнахме на по една приказка, но 
приятелските разговори във Ви 
през зимата не минават без 
ракия.

конкурират и 
заедна Елате и сами, ще се уверите в 
това... И доюгго мъгливите, пълни със 
смог градове задушват хората, във 
Висок се диша с пълни гърди.

Но този път Висок не кани ии 
художници, нмто поети, Висок каки 
да дойдат, хората от Димитровград, 
задължени за снабдяването с

пр1
сел

сок
варена

мой съселянин, 
селото.• Добре родиха сливите, започна 

моят приятел, изпекох няколко казана - Е, дете, каза той, видя ли докъде 
ни докара войната...

Трудно ми беше да го убедя,
: азините в Ниш има кибрит...

- Дай боже да е така, каза той, но 
не вяра
Каменица да няма. 
некоя кутия кога идваш пак...

Видях празен магазин в Изатовцк. 
Продавачът ми каза, че тази сутрин 
продал последните сто грама кафе в 
магазина в Брайковцн, а последните 
сто грама в Изатовцн купих аз.

И. затова апелирам към ония 
"Братство”

тано е на заседанието на 
ннчеекмя съвет. Налага се с инвес
титора да се сключи нов договор 
и да се увеличи цената. Докол- 
кото той не се съгласи, работ
ниците заедно с администра
тивния персонал ще заминат на 
незаплатена почивка - решено е на 
заседанието.

че в
общ
МИ ам. Ако тани

без
м има, защо в 
..Но донеси ми

писмо
щмната

Изхождайки от факта, че 
предприятието се намира в твърде 
трудно положение и че даже под 
въпрос е по-нататъшното мукоито имат 

или майка, или двамата
читатели на 
близки, баща
във Висок, да им изпращат сто грама 
кафе, поне един кибрит...И сол, без сол 
най-трудно се живее...А това в 
заглавието с варената ракия без захар 
не е журналистическа измислица, а 
факт пред който мислите 
човек занемее и се пита: Н 
ВЪЗМОЖНО ТОВА, на Иванов ден 
1992, някои хора във Висок да не 
могат да си купят поне килограм 
захар!?

съществуване, Работническият 
съвет на временното ръководство 
наложи да изготви програма, в 
която дя посочи възможностите 
за решаване иа проблемите. Една 
от възможностите за спасение на

говорих с Нацко Гаков, 
одавача, и той ми каза, че епр

изпратил поръчка за стоки...
в издигането на 
тнмцмте, което

предприятието е 
морала на рабо 
подразбира и заплащане на досто
йни заплати (и инициирането на 
нова работа) и в - реорганизацията 
му - подчертано е иа заседанието 
иа съвета.

- И?
- Зимата дойде, но стоките не 

дойдоха...по-точно, изпращаха по 
нещо, но това не беше достатъчно за 
всички?

Какво сега няма?
- По-добре ме питайте какво има...
Нацко Гаков, продавач в магазина

спират, 
ИМА Е

Да, вярвайте ми, възможно е! 
Богдан НИКОЛОВ

В.Б.

МАГАЗИНЪТБВЗ СТОКИ: КАМЕНИНА Сн. БНИКОЛОВ
5 СТРАНИЦА
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ПРЕДЛОЖЕНА Е ПРОГРАМА ЗА 

ЧИСТЕНЕ НА УЛИЦИТЕ
/Според предложената програма в Димитров/рад ежед/кв- 
| но се чистят 279 147 м2 площ На първи поглед може би 
'“'е и много, но имайки предвид броя на улиците - не е За 

8 часа работно време на един чистач се пада да почисти 8 000 
м2 Някои улици през летните месеци май, юни, юли, август и 
септември предложено е да се чистят и в следобедните часове 
През зимата, когато не е възможно чистене 1метенс1 на 
улиците същите чистачи имат за задача да очистват снега от 
тротоарите да хвърлят сол и да завършат и някои други 
работи по договор За чистотата на града се Iрнжат седем 
чистачи, а към тях са и тези с камионите за събиране на бок
лука и изкарването му на Козарица

Ето как "Комуналац" предлага да чисти града, през 
настоящата година:

На ПОНЕДЕЛНИК се чистят следните улици
I чистач чисти улица "Маршал Тито" от автопътя до рам

ката, площада и улица "Нишава" от рампата до "Ниле", 
Съвкупна площ за чистене 8 252 м2

II чистач чисти улица "Маршал Тито” от рампата до 
гарата 8193 м2

III чистач чисти улица "Христо Ботев" до училището, 
"Нишава", "БорисКидрич", "Джуро Салай" и "Едвард Кардел" 
- 7 892 м2

IV чистач чисти улица "Васил Левски", "Царибродски пар
тизански отряд", "7 юли", "29 ноември", и "Вук Караджич" - 8 
085 м!

V чистач чисти улица "Христо Ботев" от училището до 
магазина а Чуй петъл, "Славянска", "Кадиняча“, "Васил 
Иванов-Циле", "Никола Тесла" и "Моша Пияде” до кръстопътя 
-7158 «2

Всички посочени улици се чистят и на вторник, сряда, 
четвъртък и петък

В понеделник още се чистят улиците "Иван Караиванов", 
"Георги Димитров", "8 септември", "25 май" и "Владимир 
Бакарич" - 8 389 м!

ВТОРНИК
Освен тези улици, които се чистят всеки ден чистят се и 

улиците "Партизанска", "27 юни° и "Сутйеска" - 8 815 м2
СРЯДА
Освен тези, които се чистят всеки ден и улиците 

Караиванов", "Георги Димитров", "8 септември", "25 май" и 
"Владимир Бакарич", "Власаки Алексов", "Моша Пияде" от 
кръстопътя до плаца на "Сточар" и Видлич II -16 414 м2

ЧЕТВЪРТЪК
Освен тези, които се чистят всеки ден, чистят се и улиците 

"8 март", "Младежки бригади", "Велко Влахович", "Братство и 
единство”, "Салвадор Алиенде", "22 дивизия", "Висок" и 
" АВНОЮ"-16 203 м2

ПЕТЪК
Освен тези, които се чистят ежедневно се чистят и след

ните улици: "Иван Караиванов", "Георги Димитров”, "8 сеп
тември", "25 май", "Владимир Бакарич", "Партизанска", "27 
юни" и "Сутйеска" -16 264 м2

СЪБОТА
На събота шест чистачи са свободни, а само един чисти 

следните улици: "Маршал Тито” от рампата до долната рампа 
площада "Христо Ботев" до училището и "Джуро Салай" ■ 8 
024 /41

НЕДЕЛЯ
И този ден шест чистачи са свободни а един чисти улица 

’’Маршал Тито" между двете рампи Iцентъра/ площада улица

"Моша Пияде“ от рампата до кръстопътя в "Строшена чешма 
и улица "Джуро Салай" ■ 8 078 м2

Чистачите, които работят в събота или неделя имат 
свободни ден през седмицата

Ако се направи рекапитулация на площите за чистене през 
седмицата положението е следното:

ГЛАВНА ЗАДА ЧАПОЧИСТВАНЕ ЦЕНТЪРА НА ГРАДА -

Едни път месечно предложено е да се мият следните 
улици: "Нишава", ”Христо Ботев" от училището до магазина 
в "Чуй петъл", "Моша Пияде", "Едвард Кардел", Вук 
Караджич", "Бошко Буха", "Иван Караиванов", "Васил 
Левски" "Царибродски партизански отряд”, "7 юли", "29 
ноември", "Славянска", "Кадиняча", "Васил Иванов-Циле"^ 
"Никола Тесла", "Георги Димитров", "8 септември", "25 май", 
"Владимир Бакарич", "Партизанска" "27 юни", "Сутйеска", 
"Власаки Алексов", "Видлич II", "8 март", "Младежки бригади", 
"Велко Влахович", "Братство-единство", "Салвадор Аленде", 
"22 дивизия", "Висок",-и "АВНОЮ". Съвкупно 67 723 М2 

Меинето на коловоза и тротоарите подразбира миене на 
всички площи, събиране с водата на всички видими отпадъци 
и изкарване на депонията Миене на улиците и тротоарите би 
се провеждат изключително през нощта от 22 до 6 
сутрин Норма за миене на улиците с цистерна за осем часа е 
20 000 м2 Средно за един квадратен метър трябват 30 литра 
вода Един ден на цистерната струва 6 400 динара За личен 
доход на двама чистачи-миячи трябват3 240 динара и за вода 
9 600 динара

Или съвкупно 19 240 динара
Цената за миене на 1 М2 е 19 240 = 0,96 динара

48 029 М2 
47395 ’ 
55 994 " 
55 783 " 
55 844 " 

8024 " 
8 028 "

На пона/елпчк се чистят 
Па вторник" ”
На сряда " "
Па четвъртък" ”
11а петък""
На събота""
Па неделя ""_________
Съвкупно:
Според приетите нормативи средно на един чистач за 

осемчасово работно време се падат около 8 000 М2 за чистене 
Стойността за един нормиран час за чистачите е 150

I
279 147 /42

часадинара
Въз основа на тези показатели за един м2 за чистене

изнася:
Време за работа х часове ■ 8 ч х 150 дин - 0,15 динара 

8 (Ж) м2площ

- 'Ч
1 20 000

За миене на тези улици, които се мият два пъти седмично 
трябват 379 910,40 динара, за тези, които се мият «дин път 
месечно трябват 260 056,30 динара или всичко за миене на 
улиците са необходими 679 966,70 динара.

Ж* ■

ПОДДЪРЖАНЕ НА ДЪРВ ЧЕТАТА

Под поддържане на дръвчетата подразбира се окопаване, 
белосване на дръвчетата, орязване, събиране на орязаните 
клонки и подменяне на счупени или изсъхнали дръвчета. 
Предвидено е три пъти годишно да се окопават, два тгьти 
годишно белосване и един път орязване на клоните. За това 
е необходимо да се обезпечат средства от 116137,50 динара

"Иван

ПОДДЪРЖАНЕ НА ДЪЖДОВНАТА 
КАНАЛИЗАЦИЯ

ТАКИВА КАРТИНИ ДА НЕ СЕ ПОВТАРЯТ
В Димитровград през последните две-три години е 

изградена значителна част от дъждовна канализация, която 
също трябва да се поддържа Предвидено е елнвниците 
1гангери1 да се чистят след всеки обилен дъжд а цената се 
определя върху изразходваното време и съществуващите цени 
за работа

За седмично чистене при условие трудовите задачи да 
бъдат изпълнени 100% парите изнасят 279 147 х 0,15 дин = 41 
872,05 динара Или годишно за 52 седмици = 2 261 090,70 дин 

През летните месеци май, юни, юли, август и септември 
"Комуналац” предлага повторно чистене в следобедните 
часове на следните улици: "Маршал Тито" от едната до 
другата рампа, площада, "Джуро Салай” и "Борис Кидрич” - 
7158 м2 За това, а тук са 153 работни дена, трябват 164 276,10 
динара.

УРЕЖДАНЕ НА ГРОБИЩАТА

Под уреждане и поддържане на гробищата се подразбира 
всекидневните работи на гробищата, като косене на тревата, 
почистване на търни, чистене на пътеките, уреждане на 
оградата, поддържане на капелата. Тук е ангажиран един 
работник; а ”Комуналац“ има възможност да отдели само 30 
на сто от необходимите средства. Затова се търси от 
основателя на предприятието да компенсира със 70 на сто или 
18 270 динара за един месец а годишно 219 240 динара.

Чистенето на улиците подразбира чистене на коловоза и 
тротоарите от всички видими отпадъци - хартия, кал, овощня, 
зеленчук, разни кърпи, картонени и други кутии и подобни' 
отпадъци метене на посочените площи и изкарване на боклука 
на градската депония

[ ЗИМНА СЛУЖБА

РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА РАЗХОДИТЕ ЗА 1992
ГОДИНА ]През зимата, когато не е възможно чистене на коловоза и 

тротоарите; със същите чистачи ще се хвърля сол по коловоза 
и тротоарите, или ще се разчиства снега с лопата ако е палнал 
малък сняг. Провеждали би се и други работи в договор с 
тези, които приемат програмата, тъй като на чистачите 
принадлежат лични доходи като че ли са изпълнили задачите 
100%.

шШж
% - ;

__ 'ЧД&ь - $
Чистене на улиците 
За два пъти дневно чистене 
Миене на улиците и тротоарите 
Поддържане на дръвчетата 
За дъждовна канализация, съобщителни знаци 
за уреждане на гробищата
°бщо: 3 350 711,00

ДимитппгпЛ°Д^МаТа За подйържане на чистотата в

своите забележки или^рецложения "БраТСТВ0" да иа1ажаТ

2 261 090,70 
164 276,10 
679 966,70 
26 137,50В случай на големи снеговалежи чистенето на снега се 

провежда съгласно отделен договор, й отделно договорена 
цена за возило с чистачи и или без тяхИЩ'

219 240,00"Ш ПЛАН ЗА МИЕНЕ НА УЛИЦИТЕ И 
ТРОТОАРИТЕ

ще#- - За период от15 април до 15 септември 
Два пъти седмично се мият следните улици:
"Маршал Тито" от автонътя до гарата, площада, "Христо 

Ботев" до училището, "Борис Кидрич" и "Джуро Салай". 
Съвкупно това е площ от 19 787 М1

.V
\цгМ

БЪДЕЩИТЕ ГАРАЖИ НА "КОМУНАЛАЦ" И РАБОТИЛНИЦА 
ЗА ПОПРАВКА НА ВОЗИЛАТА Подготви 

АЛЕКСА ТАШКОВ
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МЕРКИ ЗА ПОДОБРЕНИЕ 

НА УСПЕХА
ЛЕЧЕБНИТЕ СВОЙСТВА НА 

БИЛКИТЕ В НАШИТЕ КРАИЩА
IV

С оглед на факта, че в 
края на първото полугодие 
успехът на учениците и от 
основното и средно образо
вание не бе на желаното ра
внище, Учителските съвети 
и на основното училище 
"Георги Димитров” и 
гимназията "Босилеград” 
предприеха редица мерки за 
подобрението му през 
второто полугодие. Между 
тях и в едното и друго 
възпитателно-образовател 
но ведомство, на преден 
план изтъкват по-голяма 
ангажираност на всички 
субекти, а преди всичко на 
просветните работници във 
всички възпитателно- 
образователни процеси: в 
подготовката, реализацията, 
и овладяването на учебния 
материал. При това, както 
почдерта директорът на 
гимназията Гоне Григоров, 
всеки просветен работник 
постоянно трябва да 
анализира своята работа, 
как. реализира запланува
ните си възпитателно- 
образователни задачи и как 
се реализират училищните 
задължения въобще. Нужно 
е да се ползуват съвременни 
методи в процеса на 
обучението и колкото е 
възможно повече да се пол
зуват разполагаемите учи
лищни нагледни средства, 
наръчници и други видове 
учебни помагала. С други 
думи
образователният процес, да 
бъде по-достъпен на 
психофизическата способ
ност на учениците. Нужно е 
и по-голямо внимание да се

обърне .и по отношение на 
всички други училищни 
активности, преди всичко 
на допълнителното и до
бавъчно обучение. Непри
емливи са твърденията 
както, почдерта Тоше Алек
сандров, директор на Основ
ното училище, на отделни 
просветни работници, че 
учениците не проявяват ин
терес към този вид обу
чение. Учителят е този 
който трябва да ги заинте-
Жъ=Тло"^Г лагат ЗЙГЯЕ 
телно обучение, но и за ?анапоел Р
другите видове извъну- занапРед- 
члищни активности. Още 
повече, че и допълни-тел- 
ното и добавъчно обучение, 
както и различните видове 
извънучилищни активнос
ти, или както още ги казват 
слободии активности са 
между основните и важни 
компоненти при овладя
ването на учебния мате
риал. Не по-малко внима
ние през второто полугодие 
ще се посвети и върху про
веряването на реализи
рания материал и редовно 
оценяване, като пр 
всяка бележка да б- 
мерена, стимулативна и 
публично образложена.

Същевременно, през 
второто полугодие, по- 
голямо внимание трябва да 
се обърне и върху спазва
нето на училищния режим 
и училищните правила, 
защото дисциплината също 
така от своя страна пряко се 
отразява върху успеха на 
учениците. В това отноше
ние отделна помощ трябва

овввжявжгкя
НАРИЧАНИ БИЛЕРИ. С ЛЕЧ^НИТЕБИЛКиТиЛЕРИП:^СА*СЕ^НАБДЯВАЛИ КАТО 
™ БРАЛИ в ОКОЛНИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА, В ГЪСТИТЕ ГОРИ, ПОЛЕТА, НО И В

да окажат и родителите.
И в едното и другото 

възпитателно-образовател 
но ведомство, като една от 
нужните мерки подчер
тават и по-голямо ангажи
ране и по- съдържателна 
работа на другите учили
щни субекти: класовите 
общности, класните ръко
водители и училищния 
педагог, които не само 
редовно ще следят успеха в 
своите класове-паралелки,

Билките са известни на човека от най-стара 
древност. Това потвърждава факта, че билките 
са трайно записани на глинените плочнци от 
Асирия за протичане на редица болести и 
растенията, които могат да се използват за 
лекуване. В древна Гърция билките също били 
прилагани като лечебно средство. Бащата на 
гръцката медицина Хипокрит /460-377 преди 
н.еУ описва 236 лекарствени растения, които са 
прилагали по онова време. Римският учен 
Плиний Стари /23 или 24-79 г/ написал 
енциклопедия на лечебните билки. В древна 
Индия и Тибет също била развита народна 
медицина. Древните индуси познавали над 700 
растения с лечебното свойство. През епохата на 
Възраждането и европейските народни лекари 
все повече започвали да се занимават с проучване 
на народните билки. И тъй като всеки край, 
област, държава н континент имат свои лечебни 
билки, в това отношение не изостават и нашите 
краища. Открай време старите хора са тачили да 
речем култ към лечебните билки с години и 
така пренасяли своите знания и умения в 
областта на народната медицина на своите 
поколения. Затова за нататък на страниците на 
в. "Братство” ще разглеждаме; в контюнюитет 
лечебните сгойства на отделни билки. Бъдещите 
текстове във връзка с това ще се засновават глав
но върху научна литература и книги печатени за 
лечебните билки и лекуването на отделни болес
ти с помощта на тях. Това са следните книги: 
”Лечен>е лековитим бкл>ем” - д-р Туцаков, ”3а 
хората и билките” - Морис Месеже, "Билките в 
България” - проф. Иван Исаев, "Леченье 
лековитим бшьем” - А.Гилинчер , "Лекуване с 

зарзавати - група автори”, и "Лечмье 
I оил>ем” - Саднк Садиковнч и Рецеп-

египтяни, гърци, келти, араби... Всички са го 
описвали като "растение с приятна миризма и 
силно горчив вкус”.

На пелина използваемата част са 
стръковете, брани през време на цъфтежа-юли- 
август. Изсушена, билката е със сивозелена ок
раска на стъблото и листата й са с характерна 
миризма и силно горчив вкус.

Лечебните свойства на пелина са следните: 
стимулира функциите на стомашните жлези и 
панкреаса, увеличава отделянето на жлъчка, 
възбужда апетита и улеснява храноемнлянето. 
Употребява се и при малокървие и възпаление 
на черния дроб /според д-р Туцаков, и проф. 
Иван Иванов / а френският билер Морис 
Месеже казва, че пелинът успешно лекува 
жълтеница и диария.

В българската народна медицина пелинът 
се употребява при глисти в стомаха, бяло 
течение, нередовна и недостатъчна 
менструация, малария, повръщане, безсъние и 
апетит. В Царибродско пелинът се много 
прилагал за лекуване киселини в стомаха.

Външно се препоръчва за жабурене при 
зъбобол, лош дъх в устата, ревматизъм и ек
земи.

В приетите и утвърдени 
мерки за подобрение на 
успеха в Гимназията, 
изтъкват и нужност от по- 
тясно сътрудничество с 
колектива на Основното 
училище. При това както 
почдерта Григоров, в тече
ние на второто полугодие, 
двата колектива ще про
ведат съвместни заседания 
на професионалните ор
гани, като при това 
централен въпрос бъде 
възпитателно-образовател 
ният процес в едното и 
другото възпитателно- 
образователно ведомство. А 
в основното училище каз
ват, Че професионалната 
насоченост на учениците 
трябва да бъде по-честа тема 
на разговори в VII и VIII 
клас, което също така е ва- 
жно звено в по-нататъ
шното школуване, а с това и 
успеха на ученика, в сред
ното образование.

и това
ъде от-

овощия и 
лековитим 
тите на Ванга.

”ЗА ВСЯКА БОЛКА ИМА БИЛКА” казва 
една българска пословица. Една от най-често 
срещаните билки в нащите краища е пелинът 
и това обиконовеният бял пелин /защото има 
и жълт пелин/ чието латинско название е /Ар- 
темисиа абсинтхиум/. Пелинът расте край 
оградите и пътищата, из храсталаците, тревис
тите и каменливите места в нашите краища. 
Пелинът е многогодишно сребристо сивоокос- 
мено тревисто растение с разгклонени, 
вдървенели в долната си част стъбла, високи 
60-120 цм и с късо коренище, преминаващо в 
разклонен осев корен. Пелинът е бил известна 
и много уважавана билка още при старите

Начин на употреба: 1 кафена лъжичка 
пелин се залива с 300 мл. вода и са оставя да 
кисне 2 часа. Запарката се пие по 1 кафена 
чашка преди ядене 2 пъти дневно /сутрин и 
вечер/ - рецептът е взет от книгата на проф. 
Иван Исаев.

възпитателно-

М.я.
В нашата народна медицина от 

Царибродско, пелинът не се съветва на жени с 
кърмачета, както и на нервно разстроени ж>ра.

При прекалено 
симптоми на главобо 
главозамайван  е.

ЗАТОВА ВНИМАТЕЛНО С ЛЕЧЕБНИТЕ 
БИЛКИ!

/Продължава/
Подготви: Зденка Т.Свиленкова

взимане, явяват се 
лие, очни възпаления и

ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА 
И СПОРТ -'1

1

ФУТБОЛНИЯ СПОРТ В клубът и занапред да 
просъщствува ще трябва 
да се намерят спонсори, 
да се организира и 
маркетинг-служба. А 
това не е лесно.

ПРОБЛЕМИ НА 
ДИМИТРОВГРАД

ВСЕ ПО-ДЪЛБОКО СЕ 
ЗАТЪВА. Дните си текат и ако 

час по-скоро не се 
предприеме нещо - може 
да с,с случи, 
"Балкански” отново да се 
върне в повиеш ранг да се 
изплъзне.

застане начело на клуба.
”Ас?„У&ИсТки’-КиУХ- Предложените досега

кандидати се отказват, 
поради затрудненията от 
финансов характер, 
които от ден на ден са все 
по-изострени. За да може

че шансът
тизан” са на почивка. Зим
ната пауза предимно се из
ползва за отмора и за 
правене на планове за 
пролетния сезон. ”Пар- 
тизан” от Желюша

ДС.

проведе и изборно 
събрание като избра нови 
хора и трескаво се готви за 
пролетта.

Що се касае до 
"Балкански” - той не е 
провел годишно отчетно- 
изборно събрание. Това ще

ГОДИШНО СЪБРАНИЕ 
НА ОФС - ПИРОТ

На 25 януари в Пирот се проведе годишно събрание на 
ОФС - Пирот, чийто член е и Димитровград. Направен 
беше анализ на миналогодишните резултати и набелязани 
задачи за настоящата година.

За нов председател на ОФС бе избран Живота Илич, 
генерален директор на "Ангропромет". В работата на 
събранието участвуваха и гости от нишки регион, както и 
представители на ФК "Партизан” от село Желюша и Асен 
Балкански” от Димитровград.

направи' в началото на 
февруари.

Последните резул
тати на "Асен Балкан
ски” дават надежда, че 
този отбор в края иа 
първенството би могъл 
отново да се върне в по
виеш ранг иа състеза- 
»ане, обаче за осъщест
вяване на този успех ще 
са необходими добра 
подготовка за пролетния 
сезон и добри условия. 
Дали последните ще 
могат да се обезпечат? 
Едва ли?!

Провеждането на 
годишно отчетно-избор- 
по събрание в клуба се 
отлага поради това. че не 
може да се намери 
съответно лице, което да

д.с.

"ЖЕЛЕЗНИЧАР” 12 ДНИ В СОФИЯ
Г.СТШШ н. "Желемпгир” от Д»мкп«*Т-Д "«чело 

с АЛМ.СМДЧ. Марко, н. соБсгео. (мсяосю, прооедоха 12

ТЪЙ като 
подготов-отидат

7 СТРАНИЦА
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ХУМОР • САТИРА • ЗАБАВА
ДО е^КОЛЕГИ-ТА на ВЕСТНИК "БРАТСТВО" И | НЕ Е ВСЕ ЕДНО...чл

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
След освобождението в Царибролска околия започнали 

да се създават земеделски кооперации. 11 тях били избирани 
и разни управителни органи. В едно бурслско село, за пред
седател на управителния съвет, по случайно съвпадение, 
били предложени двама Василовци, имало настояване да 
бъде избран за председател, оня който не бил добър 
домакин. Затова някой си деда Лека станал и предложил 
следното:

Последният 1529-ти брой на вестник "Братство" от 24 януари 
итото настояване на ДСБЮ за промени 
средства за масова комуникация на 

одност вече дава резултати. Последната страница на 
ой почти изцяло е изпълнена 

начело

тази година показва че упор 
в концепциите на всички
ългарската наро 

вестника в този б 
на Главния от

е бисери на чл
е лидера Кирил Георгиев. Идеите 

съдържащи се в прочутия "Меморандум до Правителството и 
Народната скупщина на Сърбия" намериха плодородна почва във 
вестник "Братство", който не се финансира от членския внос на тази 
"многолюдна" партия. Да се спрем накратко върху идеите. В Пис
мото на Зденка Тодорова - Свиленкова до боснлсградските братя, 
българската народност е разделена на две среди - едната, 
босилеградската пази своята самобитност, а другата - 
димитровградската е пример на позор, защото се от 
си език, от своята самобитност. Между 
фалшиви братя. Кои са тия фалшиви бра 
намираме всички ние и как ще ги премахнете, госпожа Свиленкова? 

В последния брой най-изтъкнати дейци на ДСБЮ и "най- 
* журналисти на българската народност се занимават и с 

моята личност. Господа, не сте оригинални с обвинението че съм 
станал предател на своя народ. В междупартийнитс спорове това е 
маниер който вече дълго живее. Всеки който не е съгласен с нашите 
идеи е предател и наш враг. С вашите опити, скривайки зад хумора, 
сатирата и забавата, да дискредитирате всеки който не е във вашата 
партия се спускате на нивото на ония, които само преди няколко 
дни ви охарактеризираха като фашистка партия.

разбере защо се скривате зад хумора - 
нямате смелост и аргументи да излезете под открито небе и ясно да 
кажете с кои мои коментари не сте съгласни и защо. Вместо това 
хвърляте анатеми, а това е най-лесно, но и най-подло. Накрая да ви 
кажа, господа, още нещо: по рожеДение съм българ 
гордея, но това не е моя професия. Вие сте издигнали 
сте българи до нивото на професия, но и тук не 
изпревариха ви други екстремисти.

ековеор
бо р

ЧИЖМА
- Хора, дайте за председател да изберем оня Васил, който 

е добър домакин. Този който вие искате да изберете, не е 
добър домакин. Зазимил беше 8 овце и всичките излипсаха, 
понеже не им беше обезпечил сено и шума. Аз предлагам 
да изберем другия Васил, който имаше 40 овце и докупи 
още 10 и ги направи на 50. 'Гой сигурно по-добре ще води 
кооперацията, ще я развива...

Идем я у петок по долнята улица и чуем 
нещо се дидза врева каде Рафковата кръчма 
А натам, ка там един решлянин се 
разрепельил и се надокуе с Пенете лощаро.

- Че си я турим на таковата и мачката 
и тия що измисля това..

грича от родния 
вулични хора и 

лъжеобятия се
тях са д
тя, в чии

В. Ивановизтъкнати'

Са ка я турим у торба, 
нагьичим, та що работиш, носим мачка 
на ижекции! Мани що се ижекцираят 
говедата, овците, козите, свиньете, 
кокошкьите и ппетата, сега па гребало и 
мачкъите! Е па я требе едното теле да 
дадем на опщинарете за дан ок, а другото 
на ветеринарете за ижекции, па после че 
им се дръжим за оная работа...

Умеша се и яда разберем защо е тупурдияга
Ка оно що било. У Бусилеград ис- 

карал е закон мачкъите да се носат на 
ижекции како малечкъи деца и да се 
плати на сека мачка по триста динара Я 
се почуди како че ижекцираят мачка, ели 
она пущинята гребе, а оно си имало 
майстория и за това. Сетили се тия 
синковци ветеринарете Набият мачката у 
чижма, па после вадат иструменто и я 
дупнат. Да се чуди дйволо! А бре ка е 
работата за пари, нема що не може

па ка се

Не е трудно да се ние
"ОБЕКТИВНИТЕ” СРЕДСТВА ЗА 

МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ

ИСТИНА, КАКВО БЕШЕ 
ТОВА?

ин и с това се 
и съзнанието че 

сте оригинални -

ДИМИТЪР ЙОТОВ
Ако не бяха "обективните” средства за масова информация 

едва ли щяхме да узнаем, че ДСБЮ е толкова силен, щом като 
е успял да "доведе" Вук Драшкович в Дерекула и Палата в 
Босилеград!? Нищо чудно, ако от тези същи "обективни” 
средства за информиране наскоро узнаем, че Буш ще посети 
Груинци, а Елцин Сенокос...Впрочем това и не е невъзможно; 
невъзможно е тези средства за масова информация да почнат 
да служат на това, за което са н предназначени - на ИС
ТИНАТА и само на нея.

НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ

ОПИНЦИ
В един от магазините в Долна Любата влезнал интелектуалец от 

съседно село и още от вратата попитал магазинера:
- Имаш ли пиротсДи опинци, брат ми?
- А бре, има нещо, че найдеме.. Кой брой ти требе?
- Четиресе и трети.
- Имам.
- Дай ми един чив. Ама чу те молим да бидат еднакви, оти...
- Немой да се секираш - прекъснал го продавачът - при мене нема 

лъжа, нема превара.
Продавачът му дал един чифт гумени опинци, почерпили се с по 

една-две ракийки и другоселецът заминал за родното село. Но вече 
на утрешния ден, рано сутринта, интелектуалецът от съседното 
село се озовал в същия магазин.

- А бре, мама му стара, па бива ли тека да ме претупаш, та да 
бием час и половина пеша до тука и още час и половина до дома? 
Па, дал си ми два леви опинока

- Па ели ти рече да ти дадем еднакви опинци?
- Ама я реко, но съм мислил да не биде единийо по-голем, а 

другийо по-малечак.
- Е, я не знам какво си ти мислил, я давам тека како ми се каже.

• Ванче БОЙКОВ

* А иначе онай човек си е прав. Кое да плати 
по-напред? Исчувап две телци на годината 
със триста мукьи и зорове а они сите зинал е 
сггъдодавъд да му тъй исклюцаят. Па че се 
бранъц но како? Не е ли и он жива душа, ели 
треое да си купи брашно шикьер ориз, едно- 
друщ Мани що му земат париците; но требе 
дьн да остави да им одве де добичето там каде 
им е ним арно-на пут. Сгра тъй немой 
лимузините да им издрусаят газовете по 
наше чепеляли! А ние можеме дръти и 
къорави да се съпиняме и по 
кьилометра да сецаме стоката

ИМПОТЕНЦИЯ ИЛИ 
НЕЩО ДРУГО...

Ако пък не бяха данните от последното преброяване 
узнаем, че българите в Югославия 

импотентни!? Как иначе да си обясним факта, че преди сме 
били 60 хиляди, а сега 25 хиляди...

нямаше да са станали почти

десет
*

Оно я не викам нищо за ижекциите 
Ете щом викаят тия ученяците дека требе 
да се ижекцираят свите добичета, 
пцетата и мачкъите, и го направиле на 
закон - ако. Ама да са тури некоя цена та 
да може и сирома човек да я плати.

БОСИЛЕГРАДЧАНИ, 
БЪДЕТЕ СОЛИДАРНИ

па и

ВНИМАНИЕ! В "Политика експрес” прочетох, че членовете на ДСБЮ в 
Босилеградски край раздавали БЕЗПЛАТНО разни дефицитни 
стоки, получени от НАТО!! Искам да използувам 
възможността и да ги помоля да изпратят някой тон /ако им 
е останало, разбира се/ и за хората в нашите краища. Наистина 
не е хубаво, вие по Босилеградско да ядете безплатно 
шоколади, масло и захар, и да пиете кафа, а хората в нашия 
край всичко това да купуват...

Тъй като годината вече изтича, молим 
нашите абонати да внесат дължимите 
суми, за 1991 и възобновят абонамента си 
за идната 1992 година.
Цената на нашите издания в 1991 година 
е следната:
Вестник "Братство” - 500 динара годишно^ .
Сдисанве "Мост” - 240 динара и 
Списание "Другарче” - 200

Море нече и с тека да станат европейци 
Требе пръво селяците да станат господа па 
тегай чиновниците и ветеринарете А овака 
че господуят додека ни соеве не 
вагръците, па после и они че станат селяци 
Ние по селата не чуваме кучи ща и мачкъи 
от луксуз - да гьи обуваме и облачиме како 
тия арамджии по градищата.

извадат

Т.П.

Чуваме гьи от немай-къде Кокуда 
куче да залае и да подгонъи лисицата ка 
спиши кокошкьите и мачка да има та 
поганците да не се изводат по тувлеците 
Ама ете дошло време да 
отплаща и готова

ЩЦШсошаа има

1992 -ДАНЪЧНА!
не може да се
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издателство "Бротстно'* е удос- 
С Орден братство ■ единство см 

сребърен венец за особс! 
областта иа информативната и 
графическа дейност и за принос а ра> 
витсто на брастството и единството 
между
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